
Infantil Masculí 

CE Tortosa 29 (12) 
Poblenou 27 (14) 

Quarta victòria consecutiva del CE Tortosa infantil masculí que confirma el nivell ascendent 
dels nois d’ Alejandro Castro en la competició de 1ª catalana. 

Pel que es va veure al llarg dels primers minuts inicials, el partit hauria de ser molt disputat i el 
resultat final prometia ser molt igualat. I així va ser. Tots dos equips van presentar una defensa 
força avançada i contundent, resultant inevitable que la majoria de jugades atacants foren 
sancionades per atac passiu per part de l’àrbitre. Un bon exemple d’això és el resultat que 
mostrava el marcador els primers cinc minuts de partit: un igualadíssim i escàs 1-1. La resta de 
la primera part va continuar amb la mateixa tònica: el ferri sistema defensiu de tots dos equips 
resultava més efectiu que el voluntariós atac. Atacs llargs i elaborats, carregats de 
combinacions, gairebé no aconseguien trobar l’escletxa per on poder fer mal al rival. Així, el 
resultat final de la primera part va ser de 12-14 favorable als del Poblenou. 

Malgrat tot, els primers cinc minuts d’aquesta no presagiaven res positiu i, en poc que van 
perdre un poc la guàrdia defensiva, els visitants van aprofitar-ho i es van situar a la màxima 
avantatge fins llavors (14-18). Quatre gols de diferència que, vistes les coses, semblaven, ara 
sí, insalvables. Però aquests nois de l’infantil masculí, darrerament comencen a tenir-nos 
acostumats a la èpica. De sobte, i gràcies a un bon moviment tàctic del seu entrenador, els 
tortosins van retallar distàncies i es van situar amb un ajustat 20-20 a manca de cinc minuts per 
al final. A partir de llavors, taquicàrdia. Tant dins del terreny de joc com a la grada. La fe en la 
remontada es va anar apoderant del sentiment de tot l’equip i, a base de coratge i determinació, 
i també d’una gran concentració en defensa i atac, l’equip va imposar-se finalment per dos gols 
de diferència. 

Un altre partit guanyat que canvia totalment la inèrcia de l’equip i que, ara sí, permet somiar en, 
si més no, acabar la temporada assolint els primers llocs de la classificació. Enhorabona i a 
seguir així! 

 

Infantil-cadet femení 

Amics Handbol La Canonja       13 (7) 
C.E Tortosa            22 (12) 
 

Partit  molt treballat i que a més a més es va tenir que jugar en una pista exterior ja que no es 
va poder comptar amb la disponibilitat d’un pavelló per poder jugar i això feia preveure a priori 
que les rivals tindrien mes avantatges ja que elles estaven mes acostumades a jugar a l’aire 
lliure i l’equip tortosi es va tindre que exposar a aquest fet , cosa que feia preveure que el partit 
seria més complicat de lo normal. Pero les xiquetes de David Llatge, van saber superar totes 
aquestes adversitats com el sol que les enlluernava a la cara,la  pista dura de ciment que les va 
desgastar moltissim físicament i un dia de fort de vent , però quan va sonar el xiulet de l'àrbitre, 
i la pilota va començar a rodar,  les jugadores del Tortosa es van oblidar de tot això i van 
imposar el seu ritme habitual tant en atac com en defensa i  es van poder endur el primer 
parcial per 2-5. En el segon parcial les de la Canonja van saber referse i amb bones jugades 
van aconseguir ràpidament un clar avantatge de 3 gols a 0 pero tot seguit les tortosines van 
tornar a treure el seu caràcter campió i amb rapids contraatacs i ajudant-se molt bé amb una 



defensa molt intensa van marxar al vestidor amb un clar resultat de 7-12. A la represa les 
tortosines van continuar amb la mateixa actitud i van poder aumentar la diferencia encara més 
en el marcador amb un contundent 9-19 al final del tercer parcial. Pero les jugadores locals que 
també van mostrar durant tot el partit una actitud molt competitiva no van deixar de lluitar i van 
aconseguir emportar-se l'últim parcial per 4 gols a 3 pero el partit ja era de les tortosines que 
havien fet la feina abans i es va acabar l’enfrontament amb un més que merescut 13 a 22 que 
una semana mes aconseguien la setena victoria de forma consecutiva mantenint el liderat de la 
classificació. 

 

Juvenil Masculí  

CE Molins de Rei “B” 30 (18)  
CE Tortosa 39 (19) 

De nou victòria del Tortosa, a priori ja es veia que es podia guanyar el partit, però vist lo vist en 
les últimes jornades i sent que a la banqueta només estaven dos jugadors i un porter, més valia 
no preveure res i esperar fins la fi del partit . 

La primera part va ser molt distreta, tot i que els de Molins de Rei van anar sempre per davant. 
Es van fer molts gols per part dels dos equips i els jugadors estaven donant la talla, tant en 
defensa com en atac. Als tortosins se’ls veia que podien més, així es va arribar a la mitja part. 

A la segona part els tortosins, tal i com va passar la setmana anterior, van sortir endollats. Es 
comprèn que les xerrades a la caseta i els retocs de l'entrenador els hi fa efecte. Així, 
ràpidament es van distanciar en el marcador posant-se per davant 5 gols i tal com passaven els 
minuts, l'avantatge anava augmentant, arribant a la fi en 9 gols de diferència per als de 
tortosins. 

L'anàlisi tècnic del partit és més bo del  que ho és normalment: 16 tirs errats,15 pèrdues i 9 
recuperacions. Tot i així  segueixen produint-se moltes pèrdues. Resumint la jornada, crec que 
s'ha d'aplaudir a l'equip tortosí, que sense cap dubte van donar tot el que tenien, tot i tenir la 
plantilla molt curta . 

Pròxim partit a casa contra el Ribes, partit difícil en el que a casa seva se’ls va quedar la 
sensació de que es podia guanyar, tot i perdre de 10 gols. 

 

 Sènior Masculí  

CE Tortosa 36 (18)  
JH La Llagosta 18 (9) 

Victòria dels ebrencs davant del últim classificat a casa. 

Des del inici l'equip local va controlar el partit amb una defensa pressionant que els permetia 
robar pilotes i anotar gols al contraatac. Tot i això l'equip visitant no es va rendir i va seguir 
lluitant amb possibilitats d'igualar el marcador. 



L'inici de la segona part l'equip tortosí va aconseguir un parcial de 8-1 que els va permetre 
trencar el partit totalment i deixar sense possibilitats al rival. El resultat final va ser un 
contundent 36-18. 

Els tortosins segueixen líders de la lliga i es troben a 7 punts de l'ascens directe.  

 


